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nejprve bych velice rád podě-
koval všem, kteří důstojně re-
prezentují Český svaz chovate-
lů a zároveň tak propagují naši 
ušlechtilou a společensky vý-
znamnou zálibu. Během letoš-
ního roku jsem se zúčastnil, ať 
už jako posuzovatel nebo jako 
host, celé řady různě velkých 
výstav. Potěšilo mě, že mno-
zí organizátoři vnímají jako 
naprostou nezbytnost připra-

vit výstavu, která bude zajímavá nejenom pro chova-
tele, ale i pro laickou veřejnost. Mám na mysli zpestře-
ní různými doprovodnými programy, často zaměřenými 
na nejmladší návštěvníky. Velmi důležitá je i prezenta-
ce chovatelů na dožínkách či jiných akcích orientova-
ných na přírodu a venkov. Bez propagace a zviditelňo-
vání naší práce se zkrátka neobjedeme. 

V tuto chvíli bych vás především rád pozval na nej-
větší letošní výstavu pořádanou naším svazem, a tou 
je Celostátní výstava drobného zvířectva CHOVATEL. 
Koná se ve dnech 15. a 16. listopadu 2019 na výstavi-
šti v Lysé nad Labem. Tuto výstavu, stejně jako ve dvou 
předešlých letech, zajišťuje, jako jediný a výhradní po-
řadatel, náš Český svaz chovatelů. 

Co nás vedlo k pořádání této vrcholné výstavy ve 
vlastní režii? Předně to byly názory členské základny, 
které bylo často slyšet nejenom prostřednictvím dele-
gátů valné hromady. Jednou z priorit našeho svazu je 
organizování výstav, a proto bychom si měli celostát-
ní výstavu uspořádat sami. To jsou slova mnohých z vás 
a ústřední výkonný výbor je respektoval. 

Rozhodnutí to však nebylo, věřte mi, jednoduché. 
V roce 2017 jsme zorganizovali, prvně v novodobé his-

torii, celostátní výstavu v režii samotného svazu. Byl to 
jakýsi nultý, či spíše prubířský ročník, který však uká-
zal jednu zásadní věc, a to ekonomickou náročnost 
této akce. Především pronájem výstaviště, úhrada růz-
ných služeb, náklady na posuzování aj., to jsou hlavní 
a opravdu nemalé výdajové položky. Dnes je nad slun-
ce jasné, že zdařilost výstavy, respektive její ekonomic-
ká únosnost, záleží podstatnou měrou na aktivní spolu-
práci vás chovatelů, členů našeho svazu. 

Pevně proto věřím, že se v hojné míře celostátní vý-
stavy zúčastníte jako vystavovatelé, popřípadě účast-
níci Mistrovství České republiky v chovu drobného 
zvířectva, což je meziokresní soutěž s hodnotnými ce-
nami, která si během posledních let získala značnou 
oblibu. 

Ale jak jsem již jednou uvedl, chci vás zejména srdeč-
ně pozvat na návštěvu naší vrcholné chovatelské výsta-
vy. Máte možnost si prohlédnout pestrou plejádu vy-
stavených zvířat, doprovodné expozice a doplňkový 
program, ale také se setkáte s přáteli. Pro skutečné cho-
vatele je chovatelství koníček, jenž dává prostor pro 
shledání se stejně naladěnými lidmi. Využijme toho. 

Ještě k něčemu bych celostátní výstavu přirovnal – je 
to jakýsi předstupeň k výstavě daleko větší a organizač-
ně podstatně náročnější. V roce 2024 bude Český svaz 
chovatelů pořádat Evropskou výstavu drobného zvířec-
tva. Vysoké renomé a pověst našeho svazu v zahraničí 
bezesporu dopomohly tomu, že nám tato nadmíru pres-
tižní záležitost byla svěřena k zorganizování již potřetí 
(prvně v roce 1998, podruhé roku 2004). 

Přeji vám, vážení a milí přátelé, úspěšné zakončení 
letošní chovatelské sezóny a věřím, že se s vámi setkám 
na celostátní výstavě v Lysé nad Labem. 

Ing. MIROSLAV KROFT
předseda Ústředního výkonného výboru ČSCH

Vážení přátelé, 
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